
Zgodilo se je na dan 22. APRILA  

 

Pozdravljeni, 

22.4.2019, na Velikonočni ponedeljek je točno 20 let, odkar je bil ustanovljen takrat še Gold Wing Club 
Slovenija. 
To je kar lepa doba, zato bomo ta dan obeležili s skupnim druženjem in se v sklopu krajše panoramske 
vožnje odpravili na piknik prostor v Veliki Gaber, kjer bomo s piknikom in druženjem pričeli ob 13:00h 
  
Se pravi, da tisti, ki ta dan ne boste na motorjih, ter tudi tisti, ki boste in ne greste v Mirno Peč, bodite 
ob 13:00h na »piknik prostoru« pri Lovski koči v Velikem Gabru. 
Točna lokacija:   45.934317,  14.911506,   (v Google Maps lahko napišeš  tudi Lovska družina Veliki 
Gaber in te pripelje točno na kraj dogodka). 
  
Za tiste, ki se boste peljali z motorjem, gremo skupaj na zajtrk do Hribarja, potem v Mirno Peč, ter 
naprej na krajšo panoramsko vožnjo pa je program sledeč: 

-        Zbor ob 8:00h na Petrolovi bencinski črpalki v Ivančni Gorici 
-        Od tam startamo ob 8:15h do Hribarjevih v Veliki Gaber na tradicionalni Velikonočni zajtrk 
-        Po zajtrku  (točno uro se dogovorimo tam) se odpravimo v Mirno Peč, kjer se z motorji 
postavimo čimbolj skupaj kar  ob cesti 
-        Iz Mirne Peči štartamo točno ob 12:00h na krajšo (cca 1h) panoramsko vožnjo, katero bo 
po okoliških poteh vodil  Jože Hribar 
-        Malo pred 13:00h smo na »piknik prostoru« pri Lovski koči v Velikem Gabru, kjer 
nadaljujemo s piknikom in druženjem, ……. 

 
Na druženju bo predstavljena knjiga spominov ob 20. Obletnici GWS, katera bo podeljena članom GWS 
po 1 komad na motor.  Sponzorji in tisti, ki ste prispevali denarno pomoč za izdajo knjige, prejmete še 
1 komad brezplačno. 
Seveda bo nadaljnje izvode možno tudi dokupiti.  Knjiga bo še vroča, saj je trenutno še v tiskarni. 
  
Piknik je za vse brezplačen,  … boste pa vsekakor dobili navodila o lokaciji »škatlice«, ki bo čakala na 
prostovoljne prispevke. 
  
Vreme je trenutno napovedano še lepo, v slučaju zelo slabega vremena pa bo dogodek  prestavljen na 
naslednji prost termin, ki bo vsekakor objavljen. 
  
Ker  moram organizatorjem »cateringa«  že jutri oddati število udeležencev, prosim vse, ki se še niste 
prijavili, da potrdite udeležbo TAKOJ !!  … najkasneje  do jutrišnje srede 17.4. zvečer ! 
  

V upanju,  da se vas čim več odzove in prijavi na jubilejni dogodek, vas lepo pozdravljam, 

  
              Jože Planinc 
Predsednik Gold Wing Slovenija 
           www.goldwing.si 
        

 

http://www.goldwing.si/


Ja. Tako se je glasil nagovor predsednika k udeležbi slavnostnega dogodka, ki ga je ravno na 

Velikonočni ponedeljek obeležil naš GW klub.  

Ideja za knjigo se je porodila, ko smo se člani Združenja GW Slovenija zbrali v mesecu oktobru 

na Stiskanju bučnih semen.  

Potem je bila ideja predstavljena predsedniku Jožetu Planinc.  

»Seveda ni problema, a kdo bi se tega dela lotil,« so bile njegove besede, »ali bi bila pripravljena 

ti to delo prevzeti,« je še nadaljeval.  

»Ni problema,« mu odvrnem.  

Jože še odgovori: »Kaj več bomo pa povedali na prednovoletni zabavi v Eco Resot-u v Kamniku.« 

 

Mogoče si marsikdo ob predstavitvi ideje o izidu naše prve knjige za okrogel jubilej, ni znal 

predstavljati kako bo vse skupaj izgledalo. Tudi jaz sama ne. Ko začneš zbirati nekaj osnovnih 

dogodkov Združenja GWS, te kar vleče, da jih zbereš še več. In začne se kopičiti. Pokažeš prvi 

osnutek vodstvu oziroma predsedniku in dobiš odgovor: » To bo super, a dodati bi morali še to, 

pa to, pa še to, pa……«.  

Razmišljam o povedanemu in ugotovim »Nikoli ne prideš do konca.« 

Bila sem na pol poti z urejanjem in pisanjem. Kaj sedaj, vleči je treba naprej. Ne obupaj, ne 

odnehaj. Nekateri mi govorijo, to ti ne bo uspelo, imaš premalo časa.  

Hvala vsem. Bili ste mi motivatorji, ki ste me s temi besedami še bolj »podkurili.« 

Mogoče bi kdo izmed vas lepše ali boljše ali na drugačen način to izpeljal kot sem jaz. Vsak ima 

drugačne zamisli, drugačne ideje. Moje so bile v tej smeri.  

Sledilo je zbiranje zgodb naših članov. No zbrali smo lepo število zgodbic. Kakor je sprva kazalo, 

nisem upala, da jih bo toliko prispelo. Danes bi vsak izmed nas napisal drugačno zgodbo, jo 

mogoče še bolj oplemenitil, ji še kaj dodal, spremenil.  

Ni potrebno, kajti vsaka zgodba v knjigi je naš skupni zaklad, le pridno jo prebirajte in obujajte 

spomine.  

 

Naslednjo knjigo bo verjetno zapisal nekdo drug. Pišite svoje zgodbe že danes, saj to nas lahko 

bogati.  

 

 

Branka 

 

 


